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Algemene voorwaarden gebruik duofiets Vleuten - De Meern 
 
Artikel 1 Huursom 
De huursom bedraagt € 15,- per dagdeel. 
 
Artikel 2 Betaling 
a) De huursom van € 15,- per dagdeel en het bedrag voor de borg van € 150,- (vermeld in de 

‘Verklaring gebruik duofiets’) moeten vóór het gebruik van de duofiets zijn overgemaakt op 
het vermelde IBAN-nummer. In dit bedrag van de huursom zijn twee consumpties 
(koffie/thee/frisdrank) op locatie van Gasterij Wielrevelt inbegrepen. 

b) Bij eventuele schade of diefstal wordt de borgsom verrekend met de schade. Indien de 
schade hoger is dan de borg, dient het resterende bedrag te worden voldaan aan 
verhuurder. 

c) Het bedrag van de borg ontvangt u retour (wordt de volgende dag overgemaakt) als de 
duofiets na gebruik schadevrij door u is ingeleverd. 

d) Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de duofiets 
vindt geen restitutie van de reserveringskosten plaats. 

e) Indien de duofiets niet gebruikt kan worden vanwege defect, vindt wel restitutie van de 
reserveringskosten plaats. 

 
Artikel 3 Huurperiode 
a) De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering 

zoals de ‘Verklaring gebruik duofiets’ vermeld. 
b) Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder 

en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. 
c) Tussentijdse inlevering van de duofiets doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat 

recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging 
vermeerderde huursom bestaat. 

d) De duofiets moet bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het 
contract vermelde tijdstip van inlevering. 

e) De verhuurder heeft de bevoegdheid de duofiets terug te vorderen of niet af te geven (als 
voorwaarden voorafgaand aan aankomst niet zijn voldaan). 

 
Artikel 4 Gebruik 
a) De duofiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door 

de in het ‘Verklaring gebruik duofiets’ genoemde berijders. 
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b) Neem vooral de tijd om te ‘wennen’ aan de duofiets, zeker de eerste keer. Het is een andere 
manier van fietsen. Fiets met beleid en voel je verantwoordelijk voor de oudere die naast je 
zit. 

c) Het is niet toegestaan om te roken op de duofiets om schade te voorkomen. 
d) De duofiets moet bij verhuurdersadres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de 

duofiets werd ontvangen. 
e) De huurder dient als een goed huisvader voor de duofiets te zorgen. Zo dient huurder alle 

voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. 
f) De duofiets mag in geen geval worden gebruikt op onverharde paden en/of wegen, 

zandvlaktes, strand of de hoge brug in het Maximapark. 
 
Artikel 5 Schade, verlies en diefstal 
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de duofiets of onderdelen 
daarvan, alsmede van fietssleutel(s) en ketting/slot, tegen bedragen welke door de verhuurder 
naar normale normen worden vastgesteld.  
Bij diefstal dient de huurder te allen tijde de sleutels van de sloten te overleggen. Indien de 
sleutels niet overlegd kunnen worden, zal de verzekeraar het schadebedrag vaststellen. De 
ontstane schade zal worden verhaald op de huurder. 
De duofiets is allrisk verzekerd en voorzien van een gps systeem zodat hij bij diefstal kan worden 
getraceerd. 
 
Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode 
Alle lasten en belastingen tijdens de huurperiode van de duofiets zijn voor rekening van de 
huurder. Bijvoorbeeld gebruik van een fietsenstalling. 
 
Artikel 7 Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van huurder die vermeld staan op het ‘Verklaring gebruik duofiets’ 
worden uitsluitend door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming Persoonsgegevens. Door het ondertekenen van de verklaring gaat de 
huurder akkoord met het houden van de verstrekte persoonsgegevens t.b.v. de uitvoering van 
de huurovereenkomst door de verhuurder. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt.  
 
Artikel 8 Reserveren/Annuleren 
a) Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, 

dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (per e-mail) kenbaar 
gemaakt. Anders wordt één dagdeel à € 15,- in rekening gebracht. 

b) Mocht de duofiets later ingeleverd worden dan afgesproken, dan wordt een bedrag van  
€ 45,00 per uur in rekening gebracht. 


